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BÜLTENİ

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;
Ağustos

1999 yılında

kurulmuştur. Enstitümüzde

halen İşletme, Strateji Bilimi ve İktisat anabilim dalında
yüksek lisans; İşletme, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi,
Uluslararası Ticaret ve Finans anabilim dalında tezsiz
yüksek lisans; İşletme ve İktisat anabilim dalında da
doktora

düzeyinde

eğitim-öğretim

programları

yürütülmektedir.
Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne
bağlı Anabilim Dalları, araştırma, öğrenme ve öğretme
odaklı dinamik akademik kadrosu ile akademik
araştırma ve kariyer yapmak amacıyla farklı
altyapılardan gelen öğrencileri bilim ve teknolojideki
güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel
araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen
uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve
disiplinler arası işbirliğini sağlayabilen bilim insanları
olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Gebze Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kuşbakışı

2. Öğretimde
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Dönemi;
Bugüne kadar başarılı bir şekilde
yürüttüğümüz işletme 2. öğretim tezsiz
yüksek lisans programımıza ilaveten,
gerek
öğrencilerimizden
gerekse
sanayiden gelen talep doğrultusunda
işletme 2. öğretim tezli yüksek lisans
programını
açmış
bulunmaktayız.
Böylelikle gündüz derslerine katılamayan
çalışan öğrencilerimiz hem ikinci öğretim
ders saatlerinde ders alabilecek hem de
tezli
yüksek
lisans
sayesinde,
mezuniyetten sonra doktora programlarına
da başvurabilecekler.

BAHAR 2016

ENSTİTÜ MÜDÜRÜNDEN;

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
olarak, programlarımız vasıtasıyla sizi günümüz iş
dünyasına daha hazırlıklı ve mücadeleci olmaya davet
ediyoruz. Farklı sektörlerde ve alanlarda çalışan, farklı
yetenek ve özgeçmişe sahip öğrencilerimizle ve
alanında uzman, saygın öğretim üyelerimizle birlikte
başarılı bir gelecek inşa etmeye sizleri bekliyoruz.
Sahip olduğumuz potansiyel ve tecrübelerimizi; sizlerin
güç, yetenek ve güveninizi arttırmaya adadık. Size
sunacağımız her bilgiyi, olayı, uygulamayı ve çalışmayı
bundan sonraki iş yaşamınızda gösterecek ve
uygulayacaksınız.
Yüksek
lisans
ve
doktora
programlarımıza katılmakla, kariyerinizde önemli bir
gelişmeye imza atacaksınız ve mükemmel bir karar
verdiğinizi göreceksiniz.

Prof. Dr. Nihat KAYA

Yüksek Lisansda
Gerçek

bilgiye

ulaşmak

için

bilimsel

araştırma

metotlarını kullanarak; olayları ve olguları sorgulamak,
onları anlamak, sonuçlardan öğrenmek ve bu sonuçları
uygulamaya aktarmak, akademik çalışmalar yapmak
için sizi doktora programlarımıza bekliyoruz.
Günümüz akademik ve iş dünyasına ışık tutmak,
çalışmalar

bilimsel

programlarımızı
çalışıyoruz.

sürekli

Akademik

yapmak

için

geliştiriyoruz.
yayın

doktora

Bunun

düzeyimizi

için

sürekli

YERİNDE EĞİTİM
Dönemi;
Son dönemde yapılan anlaşmalarla Kuveyt
Türk Katılım Bankası Operasyon Merkezi
Personeline, TOSB çalışanlarına, İSU
(İzmit Su) Personeline yerinde eğitimle
İşletme 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
verilmektedir. ALBARAKATÜRK yerinde
yüksek lisans eğitim programımız ilk
mezunlarını vermiştir.

arttırıyoruz. Doktora programlarımız bu motivasyona ve
inanca sahip geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor. Siz
de bu ayrıcalıklı ve değerli üniversiteye katılın.
Bizim ayrıcalığımız:
1.
2.
3.
4.
5.

Dinamizm
Uygulamaya yönelik sürekli öğrenim
Açık ve net bir bakış açısı
Yeniliğe açıklık
Potansiyelin farkında olma

Prof. Dr. Nihat KAYA
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

Enstitü Personelimiz

İşletme bölümü
İşletme Bölümü, geleceğin liderlerine lisans,
yüksek lisans ve doktora programlarıyla,
işletmenin bütününü görmeyi, etkin ve verimli
çalışmayı, kaynakları en iyi şekilde bir araya
getirmeyi, istenen faydayı sağlayarak ürün ve
hizmet üretme süreçlerinde etkili yönetişim ve
girişimcilik
yetenekleri
kazandırılmayı
amaçlamaktadır.
İktisat Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne
bağlı olan İktisat Bölümümüz İktisat (tezli),
Uluslararası Ticaret ve Finans (tezsiz) yüksek
lisans ve İktisat doktora programlarıyla hizmet
vermektedir. İktisat bölümümüzde; 3’ü profesör,
2’si doçent, 2’si yardımcı doçent olmak üzere 7
öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma
görevlisi görev yapmaktadır.

Strateji Bölümü
Strateji Bilimi stratejinin üretilmesi sürecini
inceleyen disiplinler arası bir yaklaşımı temsil
etmektedir. Bölümümüzde strateji üretim
sürecinin bütünlüğü göz önünde tutularak,
öğrencilerin pek çok farklı alana ait temel bilgilere
sahip olmaları teşvik edilmektedir.
Strateji Bilimi Bölümü'nün amacı; bireylere
yüksek lisans programı aracılığı ile bilim,
teknoloji, örgüt ve toplum başta olmak üzere iş
ve sosyal hayatı oluşturan bütün unsurlara karşı
stratejik
bilinç
ve
yaklaşım
becerisi
kazandırmaktır.

Bölümümüzde öğrencilere iktisadi olguları analiz
edebilme,
sorgulama,
araştırma
yapma,
öngörüde bulunabilme ve rasyonel kararlar alma
süreçleri için gerekli bilgi ve becerilerin
kazandırılmasının yanında, iktisat ile ilgili olarak
akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi
birikiminin aktarılması i hedeflenmektedir.

Üniversitem, okulum ile tanışmam Gebze ile
tanışmamla
eşzamanlıdır.
İzmir
Yüksek
Teknoloji Enstitüsü’nde kısa süreli bir yüksek
lisans deneyiminden sonra, iş sebebiyle geldiğim
Gebze’de yine bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile
yolum kesişmişti. İzmir’de bir türlü bulamadığım
aidiyet hissi, beni daha ilk günden çepeçevre
sardı. Ve 13 yıldır hiç azalmadan sürdü. Tasarım
ve İmalat Mühendisliği’nde aldığım yüksek lisans
eğitiminden sonra, İşletme’de Yönetim ve
Organizasyon alanında doktora çalışmalarımı
sürdürmekteyim. Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü damgası taşıyan yüksek lisans
diplomam ve inşallah Gebze Teknik Üniversitesi
damgası taşıyacak doktora diplomam için
mutluyum, gururluyum.
Üniversiteme, gerçekten büyük bir muhabbet ve
aidiyet hissi ile bağlıyım. Gebze Teknik
Üniversiteli
olmanın
ayrıcalığına
kalpten
inanıyorum ve hem iş hayatımda ve hem de
sosyal hayatta bunu sürekli vurguluyorum.
Bana göre, Gebze Teknik Üniversiteli olmak;
bilimin hayatla buluşmasına, teknoloji ve üretime
dönüşmesine tanıklık etmek, yardım etmektir.
Gebze Teknik Üniversiteli olmak, genç olmaktır.
Dinamik ve üretken olmaktır.
Gebze Teknik Üniversiteli olmak, doğanın içinde
olmak, sonsuz huzur ikliminden istifade etmektir.
Nasıl ki hemen yanı başında bulunan Hünkar
Çayırı, büyük sultanın kalpleri ve yurtları fethine
şahitlik etmişse, Gebze Teknik Üniversitesi de
yetiştirdiği bilim adamları ile bilim, teknoloji ve
sanayi
alanında
nice
fetihlere
zemin
hazırlamaktadır.

GTÜ’LÜ OLMAK,
YARIŞA ÖNDE
BAŞLAMAKTIR.
Ertuğrul Çetinkaya
KOSGEB KOCAELİ OSB MÜDÜRÜ
GTÜ İŞLETME DOKTORA ÖĞRENCİSİ

Gebze Teknik Üniversiteli olmak, çok zor bir
yarışa önde başlamaktır. Türkiye’mizin bilim ve
sanayi başkenti Gebze, TÜBİTAK MAM, Bilişim
Vadisi, Organize Sanayi Bölgeleri ve ülkemizin
önde gelen sanayi kuruluşları ile bizlere çok
önemli fırsatlar sunmaktadır. Okulumuzun
kurum/kuruluşlar, meslek örgütleri ve sanayi ile
yaptığı etkin işbirliği, fırsatları bizlerin ayağına
kadar getirmektedir. Kıtaların ve medeniyetlerin
birleşme noktasında bulunan GTÜ, batının ilmini
ve
fennini
doğunun
ruh
iklimi
ile
buluşturmaktadır.
Gebze Teknik Üniversiteli olmak, hocalarınla
arkadaş olmaktır. Sinerjinin gücünü kullanmaktır.
Geniş ufuklardır GTÜ’lü olmak. Bilimin, sanatın
gücüne inanmaktır. Hep ileriye, hep geleceğe
bakmaktır. Dünya standartlarında ve saygın bir
yapının
bir
parçası
olmanın
gururunu
yaşamaktır. Sosyal medya hesaplarında en
güzel resminin altında, gururla Gebze Teknik
Üniversitesi yazmaktır. CV’nin dolu dolu ve göz
alıcı olmasıdır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Kocaeli OSB Müdürlüğü görevini yürütüyorum.
Özellikle Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova
ilçeleri başta olmak üzere Kocaeli’nin tamamında
KOSGEB Desteklerini girişimcilerimiz ve
KOBİ’lerimizle buluşturmaktayız. Bugüne kadar
Gebze Teknik Üniversitemiz ile birçok alanda
işbirlikleri ve ortak faaliyetler gerçekleştirdik.
Rektörümüz Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN ile
yaptığımız görüşmelerde, 2016 yılının, Gebze
Teknik Üniversitesi ile KOSGEB ilişkileri
açısından büyük bir atılım yılı olması için faaliyet
ve gayretimizi arttırmaya karar verdik. Bu
kapsamda, Üniversite, kamu ve sanayi işbirliği
ekseninde, KOSGEB Destek
ve Faaliyetlerinin, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile daha proaktif
olarak sürdürülmesini hedefliyoruz.
Okulumuz 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin aldığı
Girişimcilik Derslerini, Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi kapsamında değerlendirerek, bu dersleri
başarıyla tamamlayan arkadaşlarımızın 150.000
TL’lik
Yeni
Girişimci
Desteğinden
faydalanabilmesi için işbirliği yapma kararı aldık.
Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde, 25 Girişimcilik
Dersinin bu kapsamda değerlendirilmesini
sağlayarak, yaklaşık 600 öğrenciye girişimcilik
sertifikası vermeyi amaçlamaktayız.
Bölgemiz KOBİ’lerinin ihtiyaç ve beklentilerinin
karşılanabilmesi için Gebze Ticaret Odası,
OSB’ler ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında
ortak bir platform kurularak Tematik Proje Destek
Programı kapsamında hazırlanacak projelerini
desteklemeyi hedefliyoruz.

Üniversite, kamu ve sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi ve gerek öğretim üyelerinin gerekse
öğrencilerin girişimcilik ve Ar-Ge bilincinin
artırılabilmesi için 2016 yılı içerisinde; lisans ve
lisansüstü derslere katılarak desteklerimizin
anlatılması, öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, KOBİ’ler
ile akademisyenlerin bir araya getirildiği
workshopların gerçekleştirilmesi, İş Planı Ödülü
yarışması düzenlenmesi, KOSGEB destek ve
faaliyetlerinin üniversitenin tüm iletişim araçları
ile tanıtımının sağlanması, öğrencilere yönelik
kariyer günlerinin gerçekleştirilmesi, bölgemiz
KOBİ’lerine Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetleri
hakkında tanıtımının yapılması ve öğrencilerin
üyemiz KOBİ’lere ziyaretlerinin gerçekleştirilerek
İş hayatı hakkında bilgi sahibi olmalarının
sağlanması gibi faaliyetler yapmayı planlıyoruz.
Özetle; Gebze Teknik Üniversiteli olmak yarışa
önde
başlamaktır.
VE
KOSGEB’LE
BAŞARABİLİRSİN

Yoğun iş temposu arasında grup olarak Yüksek
Lisans Eğitimi almak için araştırmalarımız
neticesinde Gebze Teknik Üniversitesi’ni tercih ettik.
Gebze Teknik Üniversitesinin Dinamik kadrosu, bu
kararı almamızda büyük etken olurken, okul
kampüsünü bizlere açması da ayrı bir etken olmuştur.
Eğitimlere başladığımızda ise farkındalığını bu kadar
hissettiren bir akademik kadro, kararımınız ne kadar
doğru olduğunu bir kez daha kanıtlar nitelikte
olmuştur. Okul kampüsünün tam bir üniversite
konseptinde olması, Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencilerinin yoğun tercihi, aslında okulun eğitim
kalitesini gösterirken, Lisans öğrencilerine de
sunmuş olduğu imkanlar ile Türkiye de sayılı
üniversiteler arasına girmektedir. Eğitim süresi
boyunca akademik kadro ve yönetimin bizlere
yaklaşımı, “Öğrenci-Öğretmen/Yönetici” ilişkisinden
öte “arkadaş veya misafir” gibi olması, eğitime
verilen değerin de bir göstergesidir. Bizler öğrenci
olduğumuz dönemde bu değeri fazlasıyla hissettik ve
hem kurumumuza hem de çevremize ilgili
olanaklardan bahsederek böyle bir eğitim kalitesinden
onların da haberdar olmalarını istedik. Teknik
üniversite olması dolayısıyla da çevremizde bulunan
birçok sanayi kuruluşuna da faydalı olacağını
düşündüğümüz Gebze Teknik Üniversitesi, bizler
tarafından da benimsenerek artık “bizim üniversite”
olarak anılmaya başlanmıştır.
Hepimiz bu üniversitenin birer parçası olmaktan
duymuş olduğumuz gurur ve mutluluğu bir kez daha
dile getirirken, bizlere bu imkânı sağlayan değerli
üniversite yönetimine ve saygıdeğer hocalarımıza
şükranlarımızı bir borç biliriz.
Saygılarımızla.
Emre ÇELİK
ALBARAKATÜRK Bry.Paz.Uzmanı - Gebze Şubesi

YÜKSEK LİSANS’DA
GTÜ AYRICALIĞI.
Emre Çelik
BİREYSEL PAZARLAMA UZMANI- GEBZE ŞUBESİ
GTÜ İŞLETME YERİNDE EĞİTİM YÜKSEK LİSANS MEZUNU

2015
YÜKSEK LİSANS
MEZUNLARIMIZ
FİKRET
ANLAĞAN

İşletme

ÇAĞATAY
BÜYÜKTOPÇU

İşletme

VEDAT GENÇ

İşletme

MELİKE
DOĞRU

PINAR ERSARI

ERDOĞAN
ERGÜNEŞ

ZUHAL MERAL

İşletme

İşletme

PROF.DR.
EBRU
KABADAYI

Lüks Ürün ve
Hizmet
Kullanımından
Duyulan
Memnuniyeti
Etkileyen
Faktörler: Lüks
Değer
Boyutlarının
Etkileri Üzerine
Ampirik Bir
Araştırma

PROF.DR.
CEMAL
ZEHİR

AR-GE
personelinin
duygusal zekâ
seviyesinin ARGE iş sonuçlarına
alan etkilerinin
incelenmesi

PROF.DR.
HALİM
KAZAN

Üretim planlama
ve kontrol
optimizasyonu ve
bir işletme
uygulaması

PROF.DR.
ADNAN
CEYLAN

Psikolojik
yıldırma ve
örgütsel
adaletsizliğin
stres ve
performansa
etkisi

PROF.DR.
RAMAZAN
KAYNAK

Kadın
girişimcilerin
girişimcilik
özellikleri ve
liderlik tarzlarının
belirlenmesine
yönelik bir
araştırma

İşletme

PROF.DR.
RAMAZAN
KAYNAK

Gemi inşaatı
sektöründe yalın
üretim ve değer
akış haritalaması

İşletme

YRD.
DOÇ.DR.
Meral ELÇİ

Lidere güvenin
örgütsel bağlılığa
ve işten ayrılma
niyetine etkisi:
Ampirik bir
çalışma

TURGAY
AKPOLAT

İşletme PROF.DR.

Muhasebecilerin
haksız rekabete
katılım düzeyini
etkileyen faktörler

ENGİN
KARAMAN

İşletme PROF.DR.

Okulların TEOG
Sınavı başarı
sıralamaları:
TOPSİS çok
kriterli karar
verme yöntemi
uygulaması

SERDAR
SEMİH
COŞKUN

İşletme PROF.DR.

Eğitim
kurumlarının
kurumsal
performanslarının
ölçüm
modellemesi: çok
kriterli yöntem
uygulanması

MOHAMED
EL FATİH
ABUBAKER

İşletme PROF.DR.
NİHAT
KAYA

Lojistik yönetimin
müşteri
memnuniyeti
üzerindeki etkileri

CEVAT

Strateji

YRD.
DOÇ.DR.
Kurtuluş
DEMİRKOL

Tarihi gelişi
içerisinde Türk
Hava Harp
sanayi

EMRAH
ALTUĞ

Strateji

PROF.DR.
HALİT
KESKİN

Proje yönetim
enformasyon
sistemlerinin
proje başarısı
üzerine etkileri

HALİL
İBRAHİM
BEZCİ

Strateji

PROF.DR.
ALİ EKBER
AKGÜN

Dinamik
kabiliyetlere
sahip işletmelerin
inovasyon hızı

İZZET
ÖNAL

Strateji

PROF.DR.
HALİT
KESKİN

Müzelerdeki
Nostaljik
Duygunun
Destinasyon
İmajı ve
Davranışsal
Niyetler
Üzerindeki Etkisi

GÖKHAN
ÖZER

HALİM
KAZAN

HALİM
KAZAN

2015
YÜKSEK LİSANS
MEZUNLARIMIZ
OSMAN
YILDIZ

Strateji

PROF.DR.
HALİT KESKİN

Yeni teknolojik
gelişmeler
ışığında askeri
alanda
insansızlaşma ve
piyade sınıfının
yeniden
teşkilatlanması

ALİ
KÜÇÜKKABAN

Strateji

PROF.DR.
SALİH ZEKİ
İMAMOĞLU

Girişimsel
yönelim,
yenilikçilik ve
sosyal
sermayenin firma
performansı
üzerindeki etkisi

MEHMET
ERCAN

Strateji

PROF.DR. ALİ
EKBER
AKGÜN

Kritik altyapıların
korunmasına
ilişkin belirlenen
siber güvenlik
stratejileri

MUTLU
ÇELİKKOL

Strateji

PROF.DR.
SALİH ZEKİ
İMAMOĞLU

Kültürel
özelliklerin ulusal
rekabet gücü ve
yenilikçilik
üzerine etkisi:
Uluslararası
düzlemde
karşılaştırmalı bir
çalışma

EMRE
ÖZÇAKMAK

İktisat

YRD.
DOÇ.DR.
Sadettin Haluk
ÇİTÇİ

The effects of
natural gas and
coal futures
prices on
electricty spot
prices in USA –
Cointegration
analysis

FERHAT
YILMAZ

İktisat

PROF.DR.
Halit
YANIKKAYA

1838 Serbest
ticaret
antlaşmasının
Osmanlı
ekonomisi
üzerine etkileri

MUHİDDİN
ÇELİK

İktisat

DOÇ.DR.
Murat Anıl
MERCAN

Türkiye’de
eğitimin sağlığa
etkisi

2015
DOKTORA
MEZUNLARIMIZ
ABDURRAHMAN
YAVUZ
CEBECİOĞLU

İşletme

PROF.DR.
HALİT
KESKİN

Yazılım
geliştirme proje
takımlarında
kolektif
empatinin
öncülleri ve
sonuçları

BURAK
BABACAN

İşletme

PROF.DR.
GÖKHAN
ÖZER

Gönüllü
açıklamalar ve
hisse senetleri
fiyat hareketleri;
İMKB'de bir
uygulama

OSMAN
YILMAZ

İşletme

PROF.DR.
GÖKHAN
ÖZER

İlişkisel
Sermayenin
Yapısal
Sermaye
Üzerinden Şirket
Performansına
Etkisi

GÜLÜMSER
ONĞUN

İşletme

PROF.DR.
NİHAT
KAYA

Lider Davranış
Tarzları ve
Liderin
Uyguladığı Güç
Türlerinin
Çalışan
Tükenmişlik
Düzeyi Üzerine
Etkisi

SİBEL
YILDIZ ÇANKAYA

İşletme

PROF.DR.
BÜLENT
SEZEN

Tedarik Zinciri
Yönetimine
Sürdürülebilirlik
Perspektifinden
Bakış ve Yeşil
Uygulamalar

SBE
2014-2015

2014 yılında enstitümüze bağlı bölümlerdeki toplam öğrenci sayısı
1257 iken 2015 yılında bu rakam 1342 olmuştur. 2014 yılında mezun
sayımız 134 iken 2015 yılında bu rakam 149 olmuştur.
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